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M A K O I H I R E K 
Makói szerkesztőség, Wókkiadóhlvatal, hir-
detésfelvétel : Városi Bérpalota, telefon >79. 

A makói hagyma 
»visszanemesitése« csak 
kísérleti telep létesítésével 

oldható meg 
A makói hagymás napok zárónapja vasárnap 

volt- Délelőtt 10 órai kezdettel szép kpzön&ég 
jelenlétében tartották meg a hagymakiállitás 
díjkiosztó és záróünnepét- István főispán 
nyújtotta át a kiállítás kitftntettjemek a di-
jakat- Utána Mdrton József agrárvegyész tar-
tott előadást amely a makói eredeti hasryma-
fajha meghatározásával és tudományos ismer-
tetésével foglalkozott- Felolvasta Marnál Zsig-
mond svájci cég levelét amely a makói hagy-
mamamesitésitési kísérletek 7 éves eredmé-
nyeiről adott beszámolót s reámutatott arra. 
hogy csak nagytömegű termeléssel biztosítható 
a makói fajtisztaság. mert csak nagytömegű 
termelésnél szoríthatók vissza kellő eréllyel az 
idegen fajkeverediéwk Obermayer Ernő- a sze-
gedi növényflciisérteíi állomás vezetője érteke-
zett azután a nemesítés problémáiáról. Megálla-
pítása szerint a makói haisryma nemesítését 
csakis kísérleti nemesítő telep felállításával 
oldhartjátk meg és etekintetbem a szegedi pap-
rikanemesitési eljárás lehet irányadó- amely 
teljes sikerre vezetett• 

Délután 3 óraikor a városháza nagytermében 
a hagymaszövetkezet közgyűlését tartották 
meg Galamb Sándor elnökletével- A 3000 tagot 
számláló szövetkezetnek mintegy 300 tagja 
volt jelen a gyűlésen, akik az elnökség minden 
jelentését és előterjesztését hozzászólás nélkül 
elfogadták- Este 8 órakor kulturest volt- Dr-
Erdei Ferenc a makói hagyma terrne'ő társada-
lom helyzetét ismertette- Kiss Mihály Ady-
verset szavalt Kaskötő József verseiből- Kiss 
László Erdei Sándor Írásaiból olvasott fei- Bódi 
István énekelt és végül Puskás István rende-
zésében vidám színdarabot mutattak be a 
makói hagymás-mükedvdlők- Az estén a bel-
városi református énekkar adott elő énekszá-
mokat- Az előadás után tánc volt. 

DIVAT, MARADÉKOK 
ÁRUSÍTÁSA 
megkezdődött 

Dugonics-tér 5 $z. alatt 
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Az egészségügyi hét előadásai. Az egészségügyi 
hét elftadásai során vasárnap dr. D i ó s s z i 1 á -
g y i, dr. J o ó Imre és dr. G e r a tartott előadást, 
amelyben főleg a népesedés és az egyke problé-
máival foglalkoztak. Az előadásokat Nlkelszky 
polgármester nyitotta meg. 

Elvitték a gyöngyös árát. B é n á k Mihályné ta-
nyai gazdasszony — miként sok más gazda —, 
bízva az Ígérgetésekben, egész gyöngyösállomá-
nyát felhozta a legutóbbi exportvásárra és ott fél-
napi várakozás után napiároo alnl adta el. Az el-
adás után a gyöngyösöket leszállította, amikor 
azonban a pénzért jelentkezett, rémülten tapasz-
talta, hogy zsebkendője, amelynek sarkában volt 
a cédula, eltűnt zsebéből. Nyomban jelentette ugy 
a rendőrségnek, mint a hűtőház vezetőjének, aki 
azonban kijelentette, hogy cédula nélkül nem fizet 
Benákné igy a késő esti órákban ugy tért vissza 
n tanyába, hogy se gyöngyöse nem volt, se pénze. 

Razzia. A makói rendőrség vasárnap éjszaka 
erkőlcsrendészeti razziát tartott. A detektívek és 
rendőrök végigjárták a vendéglőket, kocsmákat, 
parkokat; a razzia során 6 nőt állítottak elő. Az 
előállítottak közül hárman utólag igazolták fog-
lalkozásukat, 3 foglalkozásnélküli nő ellen indult 
eljárás. 

Megdézsmálták a palást. Nyerges Jánosné Lu-
tiher-ucca 20 szám alatti lakos ismeretlen íettes 
ellen feljelentést tett a rendőrségen, mert padlá-
sáról, valószínűleg álkulcs segítségével őt mázsa 
tengerit hordott el. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. A Szegedi Hatósági 
Munkaközvetítő Hivatal utján állást kaphatnak: 
1(1 v.ist'.szlc.rfíályos vidéken, 1 faesztergályos vi-
déken, 1 kéziszabó, 1 kézi himezőnő, 4 hölgyfod-
rásznő, 5 ügynök, 2 kosárfonó helyben. 

— A Szegedi Altöldkutató Bizottság összejöve-
tele. Az Alföldkutató Bizottság tagjajnak tudomá-
son hoz/A az elnökség, hogy minden kedden 5 óra 
ulán megbeszélésre gyülekeznek a Hungária-szál-
lóban. Az elnökség a bizottság tagjait szívesen 
látja. 

E r n y ő k e t r a n á t h ú z n i 
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Napernyők olcsó árban. 

H E T I M Ű S O R : 

Kedden délután: A vallomás. Filléres helyárak. 
Kedden este: A pacsirta- Operett. Bérletszünet. 
Szerdán este: A pacsirta. Operett. Bérletszű-

net 

Csütörtökön délután: Aki mer, az nyer. Fillé-
res helyárak. 

Csütörtök ón este: Egy asszony hazudik. Szln-
müujdonság. Páratlan bérlet 5. 

Pénteken délután: Százhuszag tempó. Filléres 
helyárak. 

Pénteken este: Egy asszony hazudik Páros 
bérlet 6. 

Szombaton délután: Cirkuszhercegnő. Filléres 
helyárak. 

Szombaton este: Bársony Rózsi-est. Történ-
nek még csodák. Operettbemutató Bérletszünet 

Vasárnap délután és este: Bársony Rózsi-est. 
Történnek még csodák. Bérletszünet. 

Pillangó kisasszony 
Nem lehet szabadulni; a bánat hinárja beleka-

paszkodik a lélekbe és húzza a mese kéklő messze-
ségébe. P i l l a n g ó k i s a s s z o n y szomorú sor-
sa mindég nagyot dobban bennünk. A zenekarban 
P u c c i n i akkordjai sirnak, a színpadon egy sze-
lid asszony megállítja a szivét, mert a múltja csak 
álom volt. A zene ölelő folyondárja kőzött mégis 

I visszatér kedvünk és köszöntjük az elhalt mes-
terben az örök életnek emberét. Bármennyiszer 

I halljuk, nem jutunk csordultig vele, amig vannak 
nagyszerű művészek, akik régi hangokból uj ér-
telmet, uj érzést, uj Pillangót alkotnak. — Egy fia-
tal énekesnő hozott most lelkesedésbe: Dob a y 
Liviia. Törékeny kedvessége, sokszínű játéka, fi-
nom modulációi, lépése, nézése, sok apró megfi-
gyelése, mind élővé, elragadóvá és hosszú időre 
emlékezetessé teszi alakítását. Hangja maga az 
egészség és tisztaság Gyöngyözve hullnak alá a 
dallamok, — maradéktalanul adja, amit tehetsége 
nyújt. Fiatal még Dobay Lívia, de bámulatosan tud 
bánni képességeivel. Nagy sikere volt, a második 
felvonás nagy áriája után hosszan, kérve-követel-
ve zúgott a taps, mig megismételte ezt a parádés 
számát. 

Az est másik nagy eseménye R ö s s 1 e r Endre 
Pinkertonja volt. Nagy fényesség, nagy knltura 
ömlik el énekén. Zengett a hangja és sodort magá-
val, a muzsika ebben az értelmezésben ismét újnak 
tűnt fel. Ahányszor színpadra lépett, ismét és újra 
tapsokkal üdvözölte a közönség. L e n d v a i Andor 
nekünk baritonszerepekben tetszik legjobban. Ez-
úttal elsőrendű volt éneke, világos, szárnyaló, 
áradva terjedt széjjel, betöltve a szinház legkisebb 
sarkát is. Ha szereplő társaihoz hozzávesszük 
mozgalmas, tartalmat magyarázó szép játékát, 
olyan ensemblet kapunk, amely ma méltán jelenti 
az Operaház első szereposztását. Kiérzik az esrész 
felfogáson az uj operaházi rendezés kitűnő stílu-
sa Nagyszerűen illett az együtteshez P a t k ó s 
Irma bájos Snzukija. 

A zenekarról is illik beszélni, habár semmiké-
pen sem illik ugy játszani, ahogy hallottuk. Bu-
jócskajáték a zenekarban — nem kellemes kísérője 
az ünnepi esteknek. T ö r ő k Emil karmester csak 
orr A ja verejtékéivel tudta összetartani a szétsza-
ladó orkesztert. Nagyon kár, ha hasonló nehézsé-
gek zavarják az opera el ftadáisok ritka élményét. 
Töbh próbával bizonyára elkerülhetők lennének. 
És kár, hogy a rendezés megmarad a régi elcsé-
pelt diszletezés mellett. Mennyivel több élethűsé-
get, levegőt adnának a színpadi képnek ötletes, át-
látszó papirosfalak, — mint Japánban... A néző-
tér azonban ragyogott. Hindu sárik, bársonyok 
renaissance kreációi, biedermeier stilruhák és a 
divat szeszélyének történelmi arzenálja vonult 
fel tarka, mulatságos képben. Tragédia mellett a 
komédia — de szép volt. 1. v. 

A színházi iroda hfrei-, 
Lehár-est a színházban Sz. Patkós Irmával. Ma 

<s szerdán este Lehár legszebb magyar operett-
jót, „A pac9irtá"-t eleveníti fel a kitűnő operett-

együttes. A fő női szerepet Sz. Patkós Irma énekli, 
de a társulat többi tagja, Erényi Böske, Tolnay 
Edith, Garami Jolán, Márkus, Bihary és Veszely 
is rendikivűl hálás szerepet játszik. 

Ma déintán „A vallomás" kerül színre filléres 
helyárakkal. 

„Egy asszony hazudik''. Rendkívül érdekes. Iz-
galmas színmüvet mutat be ezzel a címmel csü-
törtökön este a szinház. Elsőrendű szereposztás, 
kiváló rendezés. 

Bársony Rózsi Szegeden csak szombaton és va-
sárnap este és vasárnap délután lép fel a „Történ-
nek még csodák'' szenzációs operettben. — Siessen 
a Bársony-estékre jegyekről gondoskodni 

„Aki mer, az nyer4' csütörtökön délután még 
egyszer színre kerül. Filléres helyárak. 

Pénteken délután a „Százhnszas tempó" fillére« 
helyárakkal. 

Szombaton délután a „Cirkuszhercegnő'' filléres 
helvárakkal. 

Rá«fíó, film 
A rádió vasárnap délelőtt szegedi közvetítést 

adott, teljes sikerrel. A technikai kivitel ezúttal jól 
és felkészülten oldotta meg feladatát, az átvitel 
tiszta és zavartalan volt. A fogadalmi templom 
tizórai miséjével kezdődött a közvetítés, amelynek 
során elsőrendűen érvényesült a templom pompás 
orgonája és zenei berendezkedése. Az egyházi ze-
nét K i r á 1 y-K ö n i g Péter nagyvonalú „Szegcdi 
miséje" adta, amelyet ugy az ének- és zenekar, va-
lamint a szólisták készült előadásban hoztak Cso-
rnák Elemér vezényletével és A n t o s Kálmán or 
gonajátékával. — Á szegedi közvetítés félegykor 
folytatódott a Klauzál-térről, ahol a honvédzene-
kar adott egyórás hangversenyt. F r i c s a y Fe» 
rcnc nemcsak lelkesen és felkészülten vezényelte 
zenekarát, de műsorát is gondosan és változatosan 
állította össze. A fúvósok a térzenel közvetítés ne-
hézségei ellenére is jól érvényesültek, az aránylag 
kislétszárou zenekar pontos értelmezésével és szí-
nezésével jó hatást ért el. A honvédzenekar mai 
változott és szűk lehetőségek között a vasárnapi 
eredmény elismerésre méltó. Figyelemmel várjuk 
Fricsay további eredményeit. — És további kap-
csolást kérünk Szegedről, változatos, bővitett pro-
grammal. 

Budapest I. 1020: ,Mozaikképek a női életbök 
Irta Vásárhelyi Júlia. 1205: Szikszai Lajos és ci-
gányzenekara. 13 30: A Mária Terézia 1. honvéd-
gyalogezred zenekara. 16.10: Asszonyok tanács-
adója! (Arányi Mária előadása.) 17: Lenhardt Ilo-
na é-nokel. 18.20: Zongora-hegedű szonáták. Elő-
adja Herz Ottó dr. és Dilién Klára. 19.40: Asbóth 
Oszkár tárogatózik. 20: Szinmüelőadás a Stúdió-
ban. „Három nővér." 22.15: Sándor György zene-
karának műsora. 22.50: „Fejedelmek zenéje." Bu-
dnpesti Hangverseny Zenekar. 

Budapest II. 1810: Hanglemezek. 20.10: Tibor 
Zoltán énekel zongorakísérettel. 20 50: Hirek. 

Külföld. Wien. 20: Starhemberg herregnő elő-
adása. — Breslau. 20.10: Audran: A baba. — Be-
romiVnster. 20115: Szimfonikus hangverseny. — 
Roma. 20.50: Lehár: Gigolette. —Huizen. 21.15: Ci-
gányfiuk zenekara. — Milano. 21.30: Sereto Ari-
go hegedül. 

Fájdalomtól megtört sziwel tudatjuk, 
hogy drága jó édesapánk, illetve nagy-
apa, testvér ,rokon 

Mircságiszltv József 
életének 76-ik évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. 
Temetése folyó hó 29-én délután 3 óra-

kor lesz a belvárosi temető ravatalozó-
ból az evangélikus temetőbe. 
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Zubek Györgyné a maga és gyerme-
kei Lajos és László, valamint Marika 
unokája nevében fájdalomtól lesújtva tu-
datja, hogy szeretett férje 

Zubek György 
ny. tiizol tó-őrs parancsnok, f. hó 28-án 
hosszas szenvedés után 75 éves korában 
jobblétre szenderült. Drág haloltunkat f. 
hó 30-án, szerdán d. u. 3 órakor a köz-
kórházból kisérjük utolsó nyughelyére a 
rókusi temetőbe. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 


